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 לעודדו: מיהר הוא הצעתך.״ את דחה חון
 את תבנה פרופסור כשתי.־,יה דבר, ״אין

 לבד.״ שלך הראקטה
 התעקש אריה אך המרבה. לבד מטוס

 רה בר בלית שלבת. מ, תכניתו כי להאמין
בושר. לשעת חיכה בביתו, אותה גנז

 החל הצבאי, שרותו את סיים בינתיים
 האכזר הגורל יד אולם הדואר. במשרד עובד
 פוטר. חצי־שנה, כעבור בחייו. בחשה שוב

 גם אולם הבדק, במכון לעבוד ניסה א ה
 ממושכת תקופה שנעדר לאחר פוטר משם
מחלה. בגלל

 שוקד החל בביתו׳ הסתגר יאישו ברוב
 נושא־טיים, ראקטי מטוס לבניית תכנית על

 תיכנן אותו הראקטי המנוע בכוח שיונע
 השכיל, לא הבטחון משרד ואשר דם ק

הגדול. בערכו להכיר מה, משום
 ,2 שביט שוגר כאשר כחודשיים, לפני

 הוא כי לאריה, ספק מכל למעלה ברור היה
ב שהגיש, תכנית־המנוע עקרון על ניבנה
הבטחון. למשרד זמנו,

 דומה,״ טיל לבניית הצעה הגשתי ״בזמנו
 ל־ ששיגר המכתבים בעשרות כותב החל

 במספר שסומנה ״בקשתי, משרד־הבטחון.
 בנו שעכשיו בטוח אני נדחתה. ,1104א/

 לשלם איפוא, דורש, אני הטיל. את לפיה
 המגיעה.״ התמורה את לי

 נבנה ״הטיל לאכזבו. נאלץ הבטחון משרד
 ישראליים, מדענים צוות על־ידי ותוכנן

 מטעמי־בטחון,״ בסוד נשמרת זהותם אשר
 לא זאת, ״מלבד במכתב־התשובה. נאמר
 מספר הנושא תיק־יעול כל ברשותנו נמצא
שציינת.״ לזה זהה

ה אריה, השבוע אמר ייתכן,״ לא ״זה
 שנים. שלוש זה סדירה מעבודה מובטל

 התכנית לפי הטיל את שבנו משוכנע ״אני
 זוכר אני אותי. לקפח רוצים וכעת שלי,

 את שהגשתי אחרי חדשים שכמה אפילו
 מרב־סרן שלי המפקד את העלו התכנית,

 הגיש שלו שחייל בגלל בטח זה לסגן־אלוף.
חשובה. כל־כך הצעה

 תוכניתי את סיימתי עתה דבר. אין אבל
אמ לא כבר אותה הראקטי. המטוס לבניית

 ב־ מודעה פירסמתי הבטחון. למשרד סור
 לכל התוכנית את ואמכור פוסט, ג׳רוסלם
במחיר.״ המרבה

חיים דרכי
ח מקום טו ב

 לו האיר )26( ביטון מרדכי של מזלו
 שנים. כשלוש לפני מתונים, בואו עם מייד
 ובעזרתה יפרח, אסתר בשם נערה הכיר הוא
בחלץ. קידוחי־הנפט בשטח לעבודה זכה

 אסתר, לו אמרה שם,״ לעבוד לך ״כדאי
הרבה.״ ״תרוזיח

 בשטח פשוט כפועל עובד היזל מרדכי
 שם להאריך זכה לא הוא אולם הקדוח.

 בשל פוטר בלבד ימים שלושה כעבור ימים.
 העבודה, כרטיס את נטל הוא אי־התאמה.

למש נסע עבודתו, ימי שלושת צויינו בו
שכרו. את לקבל כדי בתל־אביב, החברה רד

 שאלה ביטון?״ יוסף בן מרדכי ״אתה
 הנושא הכרטיס את בשלפה הקופאית, אותו
זה. שם

 על צ׳ק מידיה וקיבל מרדכי, השיב ״כן,״
לירות. 246 של סך

 ש־ הגדול הסכום על התפלא לא הוא
ב צדקה אסתר כי שמח רק בצ׳יק, צויין

הרבה. מרוויחים שבדרום אמרה
 שבוע כעבור נמלט. שלא עבריין

 התברר טעותה. על החברה קופאית עמדה
 שמות, בעלי אנשים שני עבדו בח.רה כי

מש את קיבל מרדכי זהים. הורים ושמות
 לא לו שנועד הסכום כפילו. של כורתו
לירות. 88 על למעשה, עלה,

 אך למשטרה, כך על הודעה נמסרה מיד
 לאחר שנים שלוש עות, שב כמה לפני רק

 בפני והובא מרדכי נמצא התלונה, הגשת
ב־ הואשם הוא בתל־אביב. השלום שופט

 הבעלים.״ טעות מחמת ״גניבה
 אמנון התל־אביבי הדין עורך פרקליטו,

ביצוע מיום כי בבית־המשפט טען חלד,
 עברו גליון־האישום לפתיחת עד העבירה

 את א׳טומאטית המפעיל דבר שנים, שלוש
ההתיישנות. חוק

המש התו־ע טען אותו,״ חיפשנו ״אנחנו
 יכולנו לא ״אבל בילינסקי. שלמה טרתי,
 נמלט.״ עבריין היה הוא אותו. למצוא
לא מדוע ידעו ופרקליטו הנאשם רק

 משך הבורח את לאתר המשטרה הצליחה
הפשוטה. הית הסיבה שנים. שלוש

בבית ביטון ישב הזמן אותו כל משך
 — המשטרה אחרת. עבירה על ,סוהר,י

בחוץ. אותו חיפשה
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 סאוא 5126 גולף בסיגריה הפילטר נ׳ ולהוכח

גפן. בצמר שזור מסנן מחומר ומורכב כפול הוא
 מקסימלי. סינון מבטיח הכפול הפילטר

 01וו£4ז* זסססק האמריקאית האריזה עם ויחד
והאדומה. הטעם של מלאה שמירה נותן

אגורות. 75 ח 1 י ר ג י ס 20 |
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ת  אנגלית * עברי
גרמנית * צרפתית

 לפניייהצהריים, קורסים
ואחר־הצהריים כצהריים

 למבוגרים מזורזים קורסים
ותיכוניים יסודיים בי״ס לתלמידי עזרה
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